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 .1دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .3استاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت 1331/12/22؛ تاریخ تصویب )1333/22/21

چکیده
تخریب جنگل و مراتع ،تجاوز به حریم و بستر رودخانه و سیلخیز بودن حوضۀ آبریز دوآب طيی سيالیان اخیير بيهخصيو
سیل فرودین  ،1331احتمال تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر ویژگیهای سيیبب را مريرم ميیکني ..هي.

از انجيا مرالعيۀ

حاضر ،ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر سیلخیزی حوضۀ آبریز دوآب بيا استفاده از م.ل  ،HEC- HMSاست .بيه ایين
منظور ،ابت.ا نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ آبریز دوآب برای سالهای  1331و  1331تهیه ش ..برای محاسبۀ تلفات اولیيۀ بيار
و ارتفاع رواناب حوضه ،از رو

 SCSو برای رون.یابی سیل از رو

کاربری اراضی بر ویژگیهای سیل ،دادههای بار

ماسکینگا استفاده ش ..بهمنظور بررسيی اثير تغییيرات

و دبی سال آبی  1333در م.ل ایجادش.ه با شيرای کياربری اراضيی سيال

 1331اجرا ش ..ارزیابی نقشيههيای کياربری اراضيی ،بیيانگر کياه

مسياحت اراضيی جنگيل و مراتيع بيه میيزان  65/31و

21/26کیلومترمربع معادل  3/33و  3/51درص .کل مساحت حوضه و اراضی زراعی دیيم ،آبيی و منياطق مسيکونی بيهترتیيب
 13/11 ،61/32و  5/31کیلومترمربع معادل  2/63 ،3/52و  2/13درص .افزای
میانگین از  51/52به  35/12افزای

یافته است .نتایج بهدستآمي.ه از ایين مقایسيه نشيان داد اوج روانياب بيه طيور میيانگین

16/15درص .و حجم رواناب ح.ود  13/31درص .افزای
افزای

داشتهان ..همچنین ،شمارۀ منحنی ( )CNبهطيور

یافته است .این مرلب بیانگر کاه

مقي.ار تلفيات اولیيۀ بيار

رواناب است .بنابراین ،میتوان گفت که تغییرات کاربری اراضی در حوضۀ آبریز دوآب موجب افيزای

رواناب ش.ه و در نهایت ،به افزای

سیلخیزی در این حوضه منجر ش.ه است.

کلیدواژگان :اثر کاربری اراضی ،رو

 ،SCSشمارۀ منحنی ( ،)CNم.ل .HEC- HMS

 نویسندۀ مسئول

و

اوج و حجيم

Email: S.asghari@uma.ac.ir
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مقدمه
حوضۀ آبریز یک سیستم باز با ورودیهای انرژی خورشییدی
و نزوالت جوی است و با اعمال فراینیدهای روی ورودیهیا،
خروج های ماننید دبی  ،رسیو و ووشیگ اییاه یو یید
م کند .بنابراین ،خروجی هیای حوضیۀ آبرییز یحیت یییریر
ویژایی هییای داخ یی حوضییم از جم ییم زمییینشناسیی ،
فیزیییواراف  ،کییاربری اراضی و ووشییگ ایییاه اسییت .ارییر
یغییرات کاربری اراض و ووشگ اییاه در نویو و روانیا
اهمیت زیادی دارد .بنابراین ،بررس هرچیم بهتر آریار یغیییر
کاربری اراض بیر ویژا های سیل در وییگبینی وتانسییل
و کاهگ خطر سییل اهمییت زییادی دارد و ایین موضیوا از
مباحثِ مهم در زمینۀ برناممریزی ،مدیریت ،و یوسعۀ واییدار
از نظییر ی وییات جییان و
حوض یۀ آبریییز اسییت ] .[1سییی
خسارتهای ما یک از ب ییای ببیعی شیناختمشید در
جهان محسو م شود ] .[2ی وات و خسارتهیای ناشی از
سییی در دهییمهییای اخیییر بییم د یییل افییزایگ جمعیییت و
دارای ها در سی دشتها ،یغییرات کیاربری اراضی و آریار
مخر انسان  ،در جهان در حال افزایگ است ] .[2میدیریت
بحران سیل ییا بیم بییان  ،کنتیرل و کیاهگ آریار مخیر و
ویرانگر این بحران ،بم وژوهگهای درست و دقیق نییاز دارد.
مطا عات انجامشد در این زمینم بیانگر آن است کم یغییرات
کاربری اراض و ووشگ اییاه یییریر مهمی بیر کمّییت و
کیویت روانا خروج ِ حوضۀ آبریز و انیداز و یکیرار سییل
دارند ] .[3از آنجا کم آزمایگهای صحرای در سیط وسیی
بسیار ورهزینم و یا غیر ممکن است ،با میدلسیازی ،مطا عیۀ
سامانمهای ویچید امکیانویییر خواهید شید .همچنیین ،بیا
استواد از نتایج بمدستآمد از مدل م یوان حوضۀ آبرییز را
از بریق وییگبینی میدیریت کیرد ].[4کیاربری اراضی در
مدلهای هیدرو وژیک  ،یکی از داد هیای اصی محسیو
م شود و یو ید آن برای اجیرای میدل اهمییت زییادی دارد
] .[5وژوهگهای انجامشد  ،در زمینۀ ییریر یغییرات کیاربری
اراض بر خصوصیات هیدرو وژیک رودخانمها بمبیور واضی
ییریر این مهم را در یغییر میزان روانا و جریان رودخانمهیا
نشان داد است .سیستم میدلسیازی هییدرو وژیک HEC-
 HMSبییرای شییبیمسییازی فراینییدهای بییار – روانییا در
سیستم حوضۀ آبخیز براح شد است ] .[6میدل یادشید
نوع مدل ریاض شبمیوزیع است کم روابط بین متغیرها و
وارامترها را بم صورت یواب همبستگ نشان م دهد ] .[7در
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این مدل حوضۀ آبریز بم واحدهای هیدرو وژیک کوچکیری
یقسیم شید و میدلهیای یکاارچیم بیرای هیر ییک از ایین
قسمتها در نظر ارفتم م شود .سیستم مدل هیدرو وژیک
 HEC-HMSبییا  3بخییگ مییدل حوضییم ،مییدل اق یییم و
شاخصهای کنترل برای شبیمسازی فرایند بار -روانا در
سیستم حوضۀ آبریز براح شد است ] .[8در قسمت مدل
حوضم ،اجزای هیدرو وژی حوضۀ آبریز ،شامل زیرحوضمهیا،
محل ی ق دو آبراهم و بازۀ رودخانم ،بییم صیورت شیماییک
یرسیم م شود .ساس ،داد های مساحت ،درصد اراض نوو
ناوییر ،شمارۀ منحن  ،ی وات او یم و زمان ییخیر زیرحوضمها
بییم مییدل وارد می شییود ] .[9مییدل اق یییم شییامل مجموعییم
داد های مورد نیاز برای یعیین بار هیای اسیتواد شید در
شبیمسازی است کم بم صورت مریبط بیا مدل حوضیم عمیل
م کند .در شاخصهای کنترل زمان آغاز و واییان داد هیای
بار و دب و همچنین فواصل زمیان انیداز اییری داد هیا
یعیین م شود ] .[11وس از یعریف سم بخگ میدل حوضیم،
مدل اق یم و شاخصهای کنتیرل ،هیتیواراه هیر بیار بیا
یوجم بم زمیانهیای یعییینشید در قسیمت شیاخصهیای
کنترل ،و هییدرواراه خروجی مشیاهد ای متنیارر آن بیم
مدل معرف خواهد شد .محققان فراوانی در داخیل و خیار
کشور بم ارزیاب یییریر یغیییرات کیاربری اراضی بیر مییزان
روانا و ویژا های سیی ورداختیمانید کیم در ادامیم بیم
برخ از این مطا عات اشار شد است .خ یق سییگارودی و
همکاران ] [11در یحقیقی بییا اسییتواد از مییدل HEC-
 HMSارر یغییر کاربری اراض بر سیلخییزی حوضیۀ آبرییز
باراندوزچای واقی در شهرسیتان ارومییم ،اسیتان آ ربایجیان
غرب را ب ییک دورۀ  45سیا م (1334یی  )1379بررسی
کردند .نتیایج بم دست آمد از این مطا عیم نشییان داد سیط
اراضی دیییم از  4528هکتییار بیم  21231هکتییار افییزایگ و
سی در دورۀ جدید در بعض از زیرحوضمها یا  71درصید
نسبت بم دورۀ قدیم افزایگ یافتم است.
وارمگ ] [12ب یحقیق ییریر یغییرات کیاربری اراضی
بر دب سی در حوضۀ آبخیز مادرسو ،یک از زیرحوضمهای
حوضۀ آبخیز اراانرود واق در شیر اسیتان ا سیتان ،را بیا
استواد از رو سازمان حوارت خاک آمریکا ( )SCSبررسی
کرد .نتایج مطا عۀ یادشد نشیان داد یخریی شیدید و یغیییر
کاربری اراض در ایین حوضیم سیب افیزایگ دبی حیداک ر
حظمای سی از  31یا  79درصد شد است.
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نوحمار و همکاران ] [13ب وژوهشی بیا اسیتواد از
رو های سنجگ از دور و سیسیتم اب عیات جغرافییای ،
نقگ یغییرات کیاربری اراضی بیر وتانسییل سییلخییزی
حوضۀ آبخیز ینگ بستانک واق در شیراز را ارزیاب کردند.
آنها ضمن بررس یغیییرات کیاربری اراضی  ،بیم چگیونگ
یبدیل بارندا بیم بارنیدا میازاد یحیت عنیوان «شیمارۀ
منحن ( »)CNورداختند .نتایج مطا عۀ یادشید نشیان داد
حوضییۀ آبخیییز ینییگ بسییتانک در دورۀ زمییان  18سییا ۀ
مطا عای  9درصید سییلخیزییر شید اسیت .ابراهیمی و
همکاران ] [14کارکرد یغییرات کیاربری اراضی نکیارود ،از
حوضمهای آبخیز دریای خزر بر وهنمهای سییلخییز ،را در
محیییط سیینجگ از دور و سیسییتم اب عییات جغرافیییای
بررس کردند .نتیایج یحقییق یادشید نشیان داد کیاربری
اراض کشیاورزی ،اراضی غییر قابیل اسیتواد و مسیکون
بییمیریی ی  7/31 ،2/27و  1/91درصیید افییزایگ ،کییاربری
جنگل و مرایی بیمیرییی  11/22و  1/27درصید کیاهگ
یافتم انید و ایین یغیییرات سیب شید اسیت ییا مسیاحت
وهنمهای سیی ب  13/14درصید نسیبت بیم سیال 1379
افزایگ یابد .رضای مقیدم و همکیاران ] [15اریر یغیییرات
کاربری و ووشگ اراض حوضۀ آبریز سید ع وییان واقی در
شهرسیتان مراغیم ،اسیتان آ ربایجیان شیرق را بی دورۀ
1987ی  2113بر سییلخییزی حوضیم و دبی روانیا بیا
اسییتواد از مییدل سییازمان حوارییت خییاک آمریکییا ()SCS
ارزیییاب کردنیید .آنهییا بییا اسییتواد از نقشییۀ اییرو هییای
هیدرو وژیک خاک و نقشۀ کیاربری اراضی نقشیۀ شیمارۀ
منحن ( )CNرا یهیم کرد و ساس میزان نگهداشت خاک
( )Sرا محاسبم کردنید .نتیایج ویژوهگ یادشید نشیان داد
کاربری اراض کشاورزی ،اراض غیر قابل اسیتواد و شیهر
بمیرییی  7/31 ،2/27و  1/91درصید افیزایگ و جنگیل و
مراییی بییمیریییی  11/22و  1/27درصیید کییاهگ و اییین
یغییییرات سییب افییزایگ  13/14درصییدی وهن یۀ سییی ب
نسبت بم سال  1379شد است.
فرزادمهر و همکاران ] [16با استواد از سینجگ از دور
و سیسییتم اب عییات جغرافیییای  ،ییییریر یغییییرات کییاربری
اراض بر وهنۀ سیلخیز نکارود را بررس کردند .در مطا عۀ
یادشد برای یهیۀ نقشۀ کاربری اراض از یصاویر سینجندۀ
 ETM+ماهوارۀ ندست استواد شد .نتایج وژوهگ یادشد
نشان داد مهمیرین یغییرات کاربری اراض و احتمال وقوا
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مربوط بم از بیین رفیتن درختیان جنگ ی بیود و
سی
سط دشت سی ب  14/61درصد افزایگ یافتم است.
سام و همکاران ] [17ب وژوهش بم ارزییاب یییریر
یغییر کاربری اراض بر روانا با استواد از مدل ()SWAT
در حوضۀ آبریز چنار رهدار ،یک از زیرحوضمهای دریاچیۀ
مهار و واق در جنو شرق شیراز ،ورداختنید .در مطا عیۀ
یادشد از داد های روزانیۀ بیار و دمیا بی دورۀ زمیان
2113ی  2115و یصاویر ماهوار ای ندست  2114و 2115
استواد شد .در مقا ۀ یادشید ییکیید می شیود کیم میدل
 SWATابزاری بسیار انعطاهوییر و قوی برای شبیمسیازی
انواا مشک ت مدیریت اراض در حوضیمهیای مخت یف بیا
شرایط مخت ف آ وهیوای و ووشیگ زمیین اسیت .چین و
همکاران ( )2119در مطا عمای برای بررسی یییریر یغیییر
کاربری اراض بر میزان روانا  ،دو سناریوی یغییر کیاربری
اراض ارائم دادند .در مطا عۀ یادشد کاربری اراض منطقم
در سال  2112وایم قرار ارفت و سناریوهای کاربری اراض
برای سال  2151ارائم شد .سناریوی  Aمشتمل بر افیزایگ
مساحت شهری از  2/9بم  17درصد ،سیناریوی  Bافیزایگ
آن از  2/9بم  14درصد بیود .سیاس ،بیا اسیتواد از میدل
 HEC- HMSو  7واقعۀ منتخ  ،سناریوها امتحیان شیدند.
نتایج مطا عۀ یادشد نشان داد سناریوهای کیاربری اراضی
آیند موج افزایگ کل روانا سیطح و از جم یم دبی
او م شود ،اما شدت افزایگ در اریباط با درصید افیزایگ
منابق شهری است.
کاستی و و همکاران ] [18ییریر یغیییرات را بیر اراضی
یوسعمیافتم و باران را بر هیدرو وژی حوضۀ آبخیز آرانساس
در یگزاس بررس کردند .در مطا عیۀ یادشید میدل LCM
حدود  71درصد افزایگ را در منیابق یوسیعمیافتیۀ سیال
 2131ویگبین کرد.
کاماچو ا مدو و همکاران ] [19یغییرات کاربری اراضی
را در حوضۀ آبخیز سگورا واق در جنو اساانیا با استواد
از  LCMمدلسازی کردند .آنها برای انجام مطا عۀ یادشید
از یصاویر ماهوارۀ ندسیت مربیوط بیم سیالهیای  1991و
 2112بم منظور مدلسازی ووشگ اراض استواد کردنید.
نتایج بمدستآمد از وژوهگ یادشد دقت زیادی دارد.
جورابیان و همکاران ] [21در وژوهشی بیا اسیتواد از
شبکۀ عصب مصنوع  ،ارر یغیییرات کیاربری اراضی روی
روانا را در سواحل شرق استان مازندران بررس کردنید.
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نتایج مطا عۀ یادشد نشیان داد بیمیرییی  1964و 1197
هکتار از وسعت جنگلها و باغها کاسیتم و  1182و 1978
هکتار بم وسعت اراض کشاورزی و منابق مسکون اضیافم
شد و مساحت وهنمهای سی ب  11درصد افزایگ یافتیم
است.
و و و همکاران [ ]21در وژوهش بیا اسیتواد از میدل
 LCMارر یغییرات کاربری اراض را بیر فرسیایگ بررسی
کردند .نتیایج مطا عیۀ یادشید نشیان داد بی سیالهیای
 2115یا  2115کاربری جنگیل و مرایی بیمیرییی  2/6و
 3/14درصیید افییزایگ و کییاهگ یافتییمانیید و فرسییایگ در
منطقۀ مطا عمشد بیشتر شد است.
مارسین سیازوازیک و همکیاران ] [22یییریر یغیییرات
کاربری اراض بر خطر سیل در کارواتهیای هسیتان را بیا
اسییتواد از مییدل سییازمان حوارییت خییاک آمریکییا ()SCS
بررس کردنید .نتیایج یحقییق یادشید نشیان داد یوسیعۀ
جنگل در منطقۀ مطا عم شد سب کیاهگ دبی حیداک ر
حظمای سی بم میزان  5درصد شد است.
در کشور ما نیز یعداد وقیای و خسیارتهیای سییل در
سالهای ایشتم رونید افزایشی داشیتم اسیت ] .[23بیرای
نمونم ،م یوان بم سیل فروردین  1398اشار کیرد کیم بیر
ارر آن خسارتهای جان و ما فراوان را در چند اسیتان
کشیور از جم یم اسیتان رسیتان بیر جیای ایاشییت ].[24
یغییرات اسیتردۀ کیاربری اراضی  ،از بیین بیردن ووشیگ
ایاه  ،یخری جنگل و یجاوز بم حریم و بستر رودخانم در
منطقۀ مطا عمشد  ،همچنین سیلخیز بودن حوضیۀ آبرییز
دوآ ب سا یان اخیر بمخصوص سیل فروردین  ،1398با
دب  551متر مکع بر رانییم در سیاعت  16روز دوازدهیم
فروردین ] ،[25بیر اهمییت مطا عیۀ حاضیر می افزایید .در
مطا عۀ حاضر بم ارزیاب ییریر یغییرات کیاربری اراضی بیر
سیلخیزی حوضۀ آبریز دوآ بیا استواد از میدل HEC-
 ،HMSورداختم شد.

حوضم در یک منطقۀ کوهستان  ،در شمال استان رستان،
شمال غر خرمآباد ،غر بروجیرد و جنیو نهاونید واقی
شد و اریواا آن از شر بیم غیر و از شیمال بیم جنیو
کاهگ م یابد ] .[26رودخانۀ کهمان واق در این حوضم از
سرا یخت شا یا منطقۀ دوآ معروه بم سرا صیدع
بم بول  38/62کی ومتر است .حوضیۀ آبرییز دوآ از نظیر
موقعیت زمیینشناسی بخشی از زاایرس چیینخیورد و
زاارس مریو است .یشکی ت زمینشناس حوضم مربیوط
بم دورۀ یریاس فوقان یا عهد حاضر بود و بیشتر از سینگِ
آهک یشکیل شد است ] .[27وضعیت یووواراف  ،منطقیۀ
مطا عم شد را بم صورت یک دشیت مییان کیوه درآورد
است .از اریواعات مهم منطقم م یوان بم کیو هیای ایرین،
خراو نا  ،اساگ و مها اشار کرد کم نیاهمواریهیای
غا منطقم را یشکیل م دهنید .ایین کیو هیا بیا امتیداد
شمالغرب یجنو شرق جزء رشیتمکیو هیای زاایرس بیم
حسا م آیند .حداک ر اریواا منطقم  3627متر و حداقل
آن  1456متر است ،کم در خروج حوضیم اسیت (شیکل
.)1
این محدود بم حاظ وجود اریواعات آهک  ،بار بره
و باران و آبرفت مناس مناب آ زیرزمین درخور یوجم و
چشممها و رودخانمهای دائمی دارد کیم از سرشیاخمهیای
رودخانۀ کرخم محسو م شوند .از نظر خاکشناس نییز
خاکهای منطقۀ مطا عم شد جزء ارو خاکهای قهیو ای
با افق یمرکز رس است .خاک است خی عمیق بیم رنیگ
قهو ای ییر یا قهو ای مایل بم قرمز و بافت سینگین اسیت
کم در الیمهای سطح 3ی  15درصد سنگریزۀ درشت و در
الیۀ زیرین مقادیر نسبتاً زیاد آهک بیمصیورت سیختدانیم
مشاهد می شیود .بیا یوجیم بیم نقشیۀ کیاربری اراضی و
مطا عات میدان انجامشد در منطقۀ مطا عم شد  ،کیاربری
اراض این حوضم شامل زراعت آب و دییم ،مرایی فقییر و
متوسط ،جنگل با یا ووشگ کیم ییا متوسیط و محیدودۀ
شهر م شود.

حوضۀ آبریز دوآ قسیمت از شهرسیتان ا شیتر محسیو
م شود کم با مساحت  767/94کی ومترمربی و بیا محییط
 121652متیییییر ،در بیییییول جغرافییییییای ´´48˚،3´،6
یا´´ 48˚،31´،13شرق و عرض جغرافییای ´´33˚،44´،24
یا ´´ 34˚،3´،15شما قرار ارفتیم اسیت (شیکل  .)1ایین

روش کار (مواد و روشها)

منطقۀ مطالعهشده

بییرای انجییام مطا ع یۀ یادشیید ابتییدا بییا اسییتواد از نقشییۀ
یووواراف  ،1٠51111میرز حوضیۀ آبخییز دوآ مشیخص
شد و بر اساس ویژا هیای فیزییواراف بیم  4زیرحوضیم
یقسیم شد (شیکل .)2
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شکل  .9موقعیت جغرافیایي حوضۀ آبریز دوآب در ایران و استان لرستان

شکل  .2نقشۀ زیرحوضههای منطقۀ مطالعهشده
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ساس ،در محیط نرمافزار  Arc GISبم صیورت رقیوم
یرسیم شد و از ویژا های فیزیک حوضم و زیرحوضمهیا،
بم عنوان وارامترهای مورد نیاز در مطا عیۀ حاضیر اسیتواد
شد .داد های بار و دب منطقیۀ مطا عیمشید بی دورۀ
1371ی  1398از سازمان آ منطقمای استان رستان یهیم
شد .وس از بررس و یح یل داد ها 4 ،واقعۀ همزمان بار
و سییی (جییدول  )5یعیییین ش ید .بییرای ارزیییاب ییییریر
یغییرات کاربری اراض بر سیلخیزی منطقۀ مطا عم شید ،
نقشۀ کاربری اراض مربوط بیم سیالهیای  1374و 1398
یهیم شد .همچنین ،نقشۀ ارو های هیدرو وژیک خیاک از
ادارۀ مناب ببیعی اسیتان رسیتان یهییم و بیرای یعییین
شمارۀ منحن ( )CNبم کار ارفتم شد.
برای یهیۀ نقشمهای کاربری اراض  ،یصاویر مربیوط بیم
سییال ( 1995سیینجندۀ  TMمییاهوارۀ ندسییت  5یییاری
 1995/15/26ایییییر  166ردیییییف  )37و سییییال 2119
(سیینجندۀ  OLIمییاهوارۀ ندسییت  8یییاری 2119/16 /11
ایر  166ردیف  )37منطقۀ مطا عم شد یهیم شد .سیاس،
عم یات ویگورداز شامل یصحی ایمسیوری و هندسی
روی یصاویر اعمال شد .رو های متواوی برای ببقمبندی
یصاویر وجود دارد .در رو شی ءایرا عی و بیر اب عیات
بیو از اب عات مربوط بیم محتیوا ،بافیت و ا گیو نییز در
ببقمبندی یصاویر استواد م شود .بم این د یل در مطا عۀ
حاضییر رو ببقییمبنییدی ش ی ءاییرا در محیییط نییرمافییزار
 eCognitionبم کار ارفتیم شید .همچنیین ،بیا اسیتواد از
نییرمافییزار  Google Earthو مطا عییات میییدان منطقییۀ
مطا عییمشیید بررسیی شیید .در رو شیی ءاییرا ابتییدا
سییگمنتسییازی یصییویر بییا اسییتواد از مییدل قطعییمبنییدی
چندمقیاسییم انجییام شیید و قطعییمبنییدی بییا اسییتواد از
وارامترهای مقیاس و معیار همگن روی یصاویر اعمال شد.
بم منظور یافتن بهترین نتیجم برای بافت و شیکل یصیاویر،
قطعمبندی بم صورت آزمون و خطا و ب دفعات متعیددی
با یرکی های وزن متواوت انجام ارفت .برای قطعیمبنیدی
از اب عییات مربییوط بییم خصوصیییات بیویی و هندسیی
ک سهای کیاربری اراضی (شیامل انیداز  ،شیکل ،بافیت)
1
استواد شد و این فرایند با رو قطعمبندی چندیوکیکم
انجام شد .برای انجام این کار با بررس نتیایج قطعیمبنیدی

1. Multiresolution Segmentation

یصویر با وارامترهای مقییاس ،فشیردا و شیکل متویاوت،
قدرت یوکیک رادیومتریک و مکیان یصیویر و بیا سیع و
خطا در نظر ارفتم شد .ببقمبنیدی شی ایرا در نیرمافیزار
 eCognitionعبییارتانیید از ٠قطعییمبنییدی یصییویر ،انتخییا
ک سهیا ،یعرییف شیرایط ببقیمبنیدی و مبنیای یوکییک
ک سها (اسیتواد از ا گیوریتم نزدییکییرین همسیایم در
ببقمبندی ش ارا برای یمام ک سها و یعریف مییانگین
و انحراه معیار باندها) ،نمونیمبیرداری بیرای ببقیمبنیدی،
انجام ببقمبندی یصویر .ویس از انتخیا شی ءهای نمونیۀ
آموزش برای ک سهای یعیینشد  ،ببقمبنیدی شی ءارا
انجام ارفت و در وایان ،بیرای ارزییاب صیحت نقشیمهیای
حاصل ،از مایریس خطا و ضری آماری کاوا اسیتواد شید
است.
مایریس خطا رابطۀ بین داد های مرج شیناختمشید
(حقایق زمینی ) و نتیایج ییک ببقیمبنیدی را بیم صیورت
ببقمبمببقم مقایسم م کند (رابطۀ .)1
()1
 OAنشاندهندۀ صیحت ک ی و  Nمعیره یعیداد کیل
مجمییوا
ویکسییلهییای ببقییمبنییدیشیید و
ویکسلهای قطر اص مایریس خطا (یعیداد ویکسیلهیای
درست ببقمبندیشد ) است ].[28
ضری آماری کاوا یک یکنیک ناویوسیتۀ چنیدمتغیری
برای ارزیاب صحت است و بیم صیورت رابطیۀ  2محاسیبم
م شود.
()2

احتمال یوافق( /1 -احتمال یوافق) ( -صحت مشاهد شد ( =K

شاخص کاوا مقداری بین صور و یک دارد ،مقدار کاوای
صور نشاندهندۀ یک ببقمبنیدی کیام ً یصیادف و مقیدار
شاخص کاوا یک نشاندهندۀ یک ببقمبندی کام ً صیحی
و  111درصیید مطییابق بییا واقعیییت زمین ی اسییت .وییس از
محاسبۀ ضری کاوا اار مقدار آن بیین صیور ییا 21درصید
باشد بین مشاهدۀ زمین و ببقمبندی یوافق وجود ندارد،
اار ضری کاوا بین  21یا 41درصد باشد یوافق ناچیز ،اایر
ضری کاوا بین  41یا 61درصد باشد یوافیق متوسیط ،اایر
ضری کاوا بین  61یا  81درصد باشد ،یوافق خیو و اایر
ضییری کاوییا بییین  81یییا  111درصیید باشیید ،یوافییق بییین
مشاهد و ویگبین عا خواهد بود.
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برای ورود داد های بار بم مدل رو هیای متویاوی
وجود دارد کم در مطا عۀ یادشد از رو هیتواراه بیار
استواد شد.
بییرای ارزیییاب نقییگ یغییییرات کییاربری اراضیی بییر
از میدل  HEC-HMSاسیتواد شید .در
ویژا های سی
این مطا عم رو  SCSبم کار ارفتم شد و معادالت آن بیم
صورت رابطۀ  3است.
)Qd=(P-Ia)2/(P-Ia+S

()3
کم معموالً در شرایط ک

 Ia=1/2*Sدر نظر ارفتم م شود

(رابطۀ .[29] )4
()4

S=(25400/CN)/-254

 Qdاریواا روانا  P،بار  S ،وتانسیل نگهداشت بیار
روی زمین ،همم بر حس می متیر CN ،شیمارۀ منحنی
متوسط وزن حوضم Ia ،ی وات او یۀ بار شیامل برایا ،
چاال و نوو اسیت ] .[31در ایین صیورت ،حیداک ر دبی
سیل از رابطۀ  5محاسبم م شود.
()5

)Qp =(0.208*A*Qd)/(Tp

 Qpدب او (مترمکع بر رانییم) A ،مسیاحت حوضیم
(هکتار) و  Tpزمان رسیدن دب بیم مرح یۀ او (سیاعت) و
 Tpاز رابطۀ  6یخمین زد م شود ].[31
()6

Tp=0.6Tc+(Tc)0.5

همچنین ،زمان یمرکیز از رابطیۀ  7محاسیبم می شیود
(رابطۀ .)7
()7

)Tc=1.67*(TLag

 Tcو  TLagبمیریی زمان یمرکز و زمان یییخیر (فاصی ۀ
زمان بین مرکیز بارنیدا ییا نقطیۀ او هییدرواراه) بیر
حس ساعت.
()8

))TLag=((L^0.8)*(S+1)^0.7)/((1900)*(y^0.5

 Yشییی متوسییط حوضییم بییر حسی درصیید L ،بییول
رودخانۀ اص بر حس فوت و  Sوتانسیل نگهداشیت بیار
روی زمییین بییر حس ی اییین ] .[32بییرای یعیییین آ وایییم
م یوان روش را بم مدل معرف کرد و یا میدل را بیدون آ
وایم در نظر ارفت .در مطا عۀ حاضر در یمام زیرحوضمهیا از
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رو مدل رابت ماهانم استواد شید اسیت .بیرای رونیدیاب
سیل در حوضۀ آبریز دوآ از رو ماسکینگام استواد شید.
اییین رو دو ضییری  Xو  Kدارد X .ضییری بییدون بعییدی
است کم درجیۀ اهمییت دبی ورودی و دبی خروجی را در
یعیین ررفیت خییرۀ رودخانیم نشیان می دهید .مقیدار X
حداقل صور و حداک ر  1/5و بم بور متوسط بین  1/2و 1/4
یغییییر می کنیید .در ادامییم ،مییدل براحی شیید واسیینج و
اعتبارسنج م شود .در واسنج مدل سع بر آن است کم
با یغییر در وارامترهای مدل ،یواوت بین داد های مشاهد ای
با نتایج حاصل از مدل بم کمترین حید میورد انتظیار برسید
] .[33بم این منظیور ،بیرای واسینج از ویارامتری اسیتواد
خواهد شد کم مدل نسبت بم ان حساس باشد.
برای بررس حساسیت مدل بم یغییر وارامترها ،منحن
یغییرات نتایج مدل نسبت بم یغیییر هیر ییک از وارامترهیا
رسم م شود .هر قدر شی خط مماس بر منحنی بیشیتر
باشد یعن مدل نسبت بم آن وارامتر حساسیر خواهد بیود
و اار شی کم باشد مدل نسبت بم آن وارامتر غیر حساس
است ] .[34برای ارزیاب حساسیت مدل نسبت بم یغییرات
هر یک از وارامترها از رابطۀ  9استواد م شود ].[35
()9

SEN  100  New – Old / [Old Pc

کیم  SENحساسییت ییاب هیده حاصیل از یغیییر در مقیدار
ویارامتر New ،مقدار جدید خروج مدل حاصیل از وییارامتر،
 Oldخروجی او یۀ مدل و | |Pcقدر مط ق درصد یغیییرات در
وارامتر .در این مرح م وارامترهای مدل با یک ایرو از داد هیا،
واسنج م شود ] .[36سیاس ،اعتبارسینج میدل از برییق
اجرای مدل با وارامترهای بهینمشید بیرای ایرو دوم داد هیا
انجییام میی شییود .درنهایییت ،هیییدرواراه شییبیمسییازی بییا
هیدرواراه مشاهد شد  ،مقایسم م شود .در مطا عۀ یادشید
برای مشخص کردن بهترین براز بین هیدرواراه مشیاهد
و محاسبم شد از یاب درصد خطای دب ویک و ییاب انحیراه
معیار وزن دب استواد شد است.
یافتهها
در یهیۀ نقشۀ کاربری اراض برای بهترین نتیجم برای بافیت
و شکل یصاویر ،قطعمبنیدی بیا یرکیی هیای وزنی متویاوت
انجام و بر اساس مقایسۀ بصری ،واقعیت زمینی و اب عیات
شخص درنهایت وارامترهای مقیاس  ،3شکل و فشردا هر
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دو  1/5یعیین شد (شکل  .)3نقشۀ کاربری اراض با صیحت
ک  96/17و ضری کاوای  1/93برای حوضۀ آبرییز دوآ ،
 6کاربری شامل جنگل ،زراعیت دییم ،زراعیت آبی  ،منیابق
مسکون  ،مرای ضعیف و مرای متوسط یهیم شد (شکلهیای
 4و  .)5برای یوکیک مرای از رو چهیار فیاکتور اسیتواد
شد .در رو چهار فاکتور درجۀ وضیعیت مریی بیر اسیاس
جم امتیازهای بمدستآمد از چهار فاکتور عامل فرسایگ و
حوارت خاک (در ونج ببقم بین صور یا  12امتییاز( ،درصید
ووشگ ایاه )در ونج ببقیم ،صیور ییا  22امتییاز( ،یرکیی
ووشگ ایاه )در ونج ببقم ،صور یا  22امتیاز( و عامل بنییم
و شاداب ایا (در چهار ببقم ،صور یا  22امتیاز( برای منطقۀ
مطا عمشد انجام شد ] .[37نتایج بیمدسیتآمید از ارزییاب
نقشمهای کاربری اراض یهیمشد برای منطقۀ مطا عیمشید
در سالهای  1374و  1398نشان م دهید کیاربری جنگیل
 56/71کی ومترمرب بم میزان  7/39درصید کیاهگ ،مرایی

ضعیف  18/19کی ومترمربی معیادل  2/37درصید افیزایگ،
مرای ی متوسییط  46/44کی ومترمرب ی معییادل  6/16درصیید
کاهگ ،منیابق مسیکون  6/78کی ومترمربی معیادل 1/89
درصد افزایگ ،زراعت دیم  58/31کی ومترمرب معادل 7/61
درصد افیزایگ و زراعیت آبی  19/88کی ومترمربی معیادل
 2/59درصد افزایگ داشتماند .افزایگ مرای ضعیف ناشی از
یبدیل مرای متوسط بم ضعیف است کیم در مجمیوا مرایی
 28/25کی ومترمرب معادل  3/68درصد کل مساحت حوضم
کاهگ را نشان م دهید .بیم بیور ک ی  ،یغیییرات کیاربری
اراض در حوضۀ آبریز دوآ بیانگر کاهگ کاربری جنگیل و
مرای و افزایگ کاربری مسکون و زراع اسیت (جیدول .)1
بم بیان دیگیر ،در منطقیۀ مطا عیمشید نویو ویییری خیاک
(ی وات او یم) کاهگ یافتم و این امر منجر بم افزایگ روانیا
شد است.

شکل  .9قطعهبندی با مقیاس  ،9فشردگي ،0/3شکل ( 0/3سمت راست) .تصویر اصلي (سمت چپ)

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضي منطقۀ مطالعهشده در سال 9973
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شکل  .3نقشۀ کاربری اراضي منطقۀ مطالعهشده در سال 9913
جدول  .9مساحت ،درصد مساحت و تغییرات کاربری اراضي در حوضۀ آبریز دوآب در سالهای  9973و 9913
کاربری اراضي 9973
ردیف

نوع کاربری

1
2
3
4
5
6

جنگل
مرای ضعیف
مرای متوسط
منابق مسکون
زراعت دیم
زراعت آب

تغییرات

کاربری اراضي 9913

مساحت

درصد

مساحت

درصد

تغییرات مساحت

تغییرات

(کیلومترمربع)

مساحت

(کیلومترمربع)

مساحت

(کیلومترمربع)

درصد

171/11
195/26
258/61
9/84
47/59
84/87

22/31
25/45
33/71
1/28
6/21
11/16

114/39
213/45
212/16
16/62
115/89
114/75

14/91
27/82
27/65
2/17
13/81
13/65

56/71
18/19
46/44
6/78
58/31
19/88

7/39
2/37
6/16
1/89
7/61
2/59

برای اجرای مدل  HEC-HMSابتدا حوضۀ آبریز دوآ
شامل زیرحوضمها ،آبراهیمهیا و نقیاط ایصیال آبراهیمهیا و
واییندست هر یک از ایین عناصیر بیم میدل معرفی شید.
سییاس ،داد هییای مییورد نیییاز بییرای اجییرای مییدل شییامل
خصوصیات فیزیواراف زیرحوضمها ،زمیان یییخیر ،درصید
اراضی نوو ناویییر ،شییمارۀ منحنی  ،بییار و دبی وقییای
سی ب انتخا شد بم مدل وارد شد (جدول .)2
نتایج بم دست آمد از جدول  2نشان می دهید در بیازۀ
مطا عم شد  ،در همیۀ زیرحوضیمهیای دوآ زمیان یییخیر
کاهگ ،درصد اراضی نوو ناویییر و شیمارۀ منحنی ()CN
افزایگ یافتماند .این مطا نیز بیانگر کاهگ نوو وییری و
ی وات او یۀ بار و افزایگ روانیا اسیت .بیرای رونیدیاب

وضعیت
کاهگ
افزایگ
کاهگ
افزایگ
افزایگ
افزایگ

سیل در حوضۀ آبرییز دوآ از رو ماسیکینگام اسیتواد
شید و مقییادیر ضییرای  Xو  Kبییرای آبراهییمهییای منطقیۀ
مطا عمشد محاسبم شد (جدول .)3
در این مطا عم برای واسنج مدل از سم وارامتر شمارۀ
منحن  ،زمان یییخیر و ی ویات او ییم اسیتواد شید .آنیا یز
حساسیت مدل نشان داد حساسیت مدل بم وارامتر ی ویات
او یم بیشتر است .بم این د ییل واسینج میدل بیر اسیاس
مقادیر ی وات او یم اجرا شد (جدول .)4
نتایج بمدستآمد از واسنج میدل (جیدول  )4نشیان
م دهد مدل براح شد برای حوضۀ آبرییز دوآ  ،اریویاا
روانا و حجم روانا را با صحت  96/12و او روانا را با
صحت  99/5شبیمسازی م کند.
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جدول  .2مشخصات فیزیوگرافي ،زمان تأخیر ،درصد اراضي نفوذناپذیر و شمارۀ منحني واحدهای حوضۀ آبریز دوآب

زیرحوضه

درینگ
کهریز
جوانمرد
هنام
کل حوضم

مساحت

شیب

(کیلومترمربع)

(درصد)

214/1
181/6
221/8
161/4
767/9

14/14
8/99
12/78
15/11
7/7

طول آبراهۀ
اصلي
(کیلومتر)
35/3
18/5
29/16
28/12
46/3

زمان تأخیر

درصد اراضي

(ساعت)

نفوذناپذیر

سال

سال

سال

سال

9973

9913

9973

9913

6/26
4/27
5/52
4/61
9/98

4/24
3/24
3/71
3/17
7/15

1/11
1/91
1/51
1/71
1/31

1/2
1/1
3/2
1/9
1/69

شمارۀ منحني ()CN
سال9973
61/7
65/1
62/5
69/1
64/6

سال 9913
76/2
75/3
77/2
78/5
76/8

جدول  .9مقادیر  xو  kآبراهههای اصلي حوضۀ آبریز دوآب
R2

R1

آبراهه

1/3
1/7

1/3
1/6

X
K

جدول  .3نتایج بهدستآمده از واسنجي مدل براساس مقادیر تلفات اولیه در حوضۀ آبریز دوآب
درصد مطابقت

درصد اختالف

اختالف

مشاهداتي

محاسباتي

96/12
99/5
96/12
-----------------

3/98
1/5
3/98
---------

4/75
2/8
3644/1
-----------

119/16
551
91499/9
 1398/1/11ساعت 19
 1398/1/12ساعت 4٠29

114/41
552/8
87855/8
1398/1/12ساعت 24
 1398/1/12ساعت 7٠43

Peak-Weighted RMS Error

اریواا روانا (می متر)
او روانا (مترمکع بر رانیم)
حجم روانا ( 1111مترمکع )
زمان ویک
Time of center of mass
یاب هده

شکل  .3هیدروگراف مشاهداتي و شبیهسازیشده ،قبل از واسنجي در حوضۀ آبریز دوآب
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شکل  .7هیدروگراف مشاهداتي و شبیهسازیشده ،پس از واسنجي در حوضۀ آبریز دوآب

جدول  .3نتایج بهدستآمده از  3واقعه بارش سال آبي  9917در شرایط کاربری اراضي 9973با استفاده از مدل HEC-HMS
پارامتر
واقعهها
واقعۀ 1
1398/1/12
واقعۀ 2
1398/1/5
واقعۀ3
1397/12/24
واقعۀ4
1397/11/9
میانگین

اوج رواناب (مترمکعب بر ثانیه)

وضعیت تغییرات اوج رواناب
(مترمکعب بر ثانیه)
درصد

حجم رواناب (هزار مترمکعب)

وضعیت تغییرات حجم رواناب
(هزار مترمکعب)

9913

9973

تغییرات

551

412/71

137/31

33/27

185/91

161/21

24/71

15/32

14237/81

41/61

39/17

1/91

4/79

5881/21

5367/91

56/31

51/91

4/41

8/48

4812/91

4217/51

585/41

218/45

166/38

42/18

15/46

28124/31

21138/75

6885/55

تغییرات

بییرای شییبیمسییازی حوضییم بییا اسییتواد از مییدل ابتییدا
اعتبارسنج مدل انجام ارفت .بررسی عم کیرد میدل در
یخمییین حجییم روانییا خروجیی حوضییم ،بیییا  2واقعییم
اعتبارسنج شد .نتایج اعتبارسنج  ،ضیمن ییییید صیحت
واسنج انجامشد  ،نشیان داد متوسیط اخیت ه در حجیم
روانا  3/98درصد بود است .بممنظور بررس ارر یغییرات
کاربری اراض بر ویژا های سیل در منطقۀ مطا عیمشید
در بازۀ مطا عای ( )1398-1374داد های سال آب 1397
( 4واقعم از جم م بیار هیای فیروردین  1398کیم سیب
ایجاد سیل شد اند) ،در مدل ایجادشد با شیرایط کیاربری
اراض سال 1374اجرا شد .بم ایین یرییی  ،مقایسیۀ او و

درصد

9913

9973

تغییرات

87176/31

63254/21

23922/11

37/82

11715/41

2522/41

17/72

512/31

9/54
13/88
19/74

تغییرات

حجم روانا ایجادشید در شیرایط کیاربری اراضی سیال
 1398با شرایط کاربری اراض  ،1374در شرایط کم هیر
دو ناش از بارندا یکسیان هسیتند ،فیراهم شید و نتیایج
بمدستآمد از این مقایسم محاسبم شد (جدول .)5
نتایج بمدستآمد از جدول  5بیانگر آن است کم در واقعۀ
 1او روانییا  137/31مترمکعیی در رانیییم معییادل 33/27
درصید و حجیم روانییا  23922/11هیزار مترمکعی معییادل
 37/82درصد افزایگ ،واقعۀ  2او روانیا  24/71مترمکعی
در رانیم معادل  15/32درصد و حجم روانیا  2522/41هیزار
مترمکع معادل  17/72درصد افیزایگ ،واقعیۀ  3او روانیا
 1/91مترمکع در رانیم معادل  4/79درصید و حجیم روانیا

932

 512/31هییزار مترمکعی معییادل  9/54درصیید افییزایگ و در
واقعیۀ  4او روانییا  4/41مترمکعی در رانیییم معییادل 8/48
درصد و حجم روانا  585/41هزار مترمکع معیادل 13/88
درصد افزایگ داشتم است .در مجموا ،مییانگین هیر  4واقعیۀ
بارش بیانگر افزایگ او روانا بیم مییزان  42/18مترمکعی
در رانیم معادل  15/46درصد و حجم روانیا  6885/55هیزار
مترمکعیی معییادل  19/74درصیید اسییت .بنییا بییر اب عییات
بمدستآمد از جدول  5م یوان اویت کیم در حوضیۀ آبرییز
دوآ  ،یغییرات کاربری اراض در بازۀ زمان مطا عمشد سب
افزایگ حجم و او روانا و بم بییان دیگیر ،موجی افیزایگ
سیلخیزی شد است.
بحث و نتیجهگیری
مقایسۀ نقشمهای کاربری اراض حوضۀ آبریز دوآ  ،نشیان
م دهد کاربری جنگل و مرای بیمیرییی  56/71و 28/25
کی ومترمرب ی معییادل  7/39و  3/68درصیید کییل مسییاحت
حوضم کاهگ داشتم ،کاربریهیای کشیاورزی دییم ،آبی و
منابق مسکون بمیریی  19/88 ،58/31و  6/78کی یومتر
مرب معیادل  2/59 ،7/61و  1/89درصید افیزایگ یافتیم و
شمارۀ منحن ( )CNبم بور میانگین از  64/61بیم 76/81
افزایگ یافتم است .همچنین ،نتایج بم دست آمد از اجیرای
مدل برای بار های انداز ایریشدۀ سیال آبی  1397در
شییرایط کییاربری اراضیی  1374نشییان داد او روانییا از
 4/79-33/27و بم بور میانگین 15/46درصید بیم مییزان
 42/18مترمکعیی در رانیییم افییزایگ و حجییم روانییا از
 9/54-37/82و بم بور میانگین  19/74درصید بیم مییزان
 6885/55هزار مترمکع افزایگ یافتم است .بیا یوجیم بیم
حساسیت مدل بم وارامتر ی وات او ییم ،واسینج میدل بیر
اساس مقادیر ی وات او یم انجیام شید .نتیایج اعتبارسینج
مدل ،ضمن یییید صحت واسینج انجیامشید  ،نشیان داد
دقییت مییدل  96/12درصیید و متوسییط اخییت ه در حجییم
روانا  3/98درصد بود است .بنا بر نتایج بمدست آمید از
مطا عۀ حاضیر یغیییرات کیاربری اراضی در حوضیۀ آبرییز
دوآ با کیاهگ سیط جنگیل و مرایی و افیزایگ اراضی
زراع و مسکون بمخصوص کشت دیم ویگ رفتیم اسیت.
همچنین ،در همۀ زیرحوضمهای دوآ زمان ییخیر کاهگ،
درصد اراض نوو ناویییر و شیمارۀ منحنی ( )CNافیزایگ
یافتماند .بم بیان  ،ایین یغیییرات بیم کیاهگ نوو ویییری و

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 9911

ی وات او یۀ بار و افزایگ او و حجم روانیا در منطقیۀ
مطا عم شد منجر شد است .بنابراین ،م ییوان اویت کیم
یغییرات کاربری اراض صورتارفتم در حوضۀ آبریز دوآ
بم افزایگ سیلخیزی در این حوضم منجر شد است.
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